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رئيسا الجمهورية والحكومة واكبا ماراثون بيروت تحت المطر
سيطرة إثيوبية رجااًل وسيدات وعواضة ونعمة أوال اللبنانيين

)محمود الطويل(هيفاء وهبي في حديث مع أحد منظمي املاراثون )أ.ف.پ( رئيس الوزراء سعد احلريري ووزير الداخلية زياد بارود يتقدمان املشاركني في ماراثون بيروتالرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان يحيي احلضور  

استعاد ش��باب الس��احل بريقه وحقق فوزه 
الثان��ي ف��ي ال��دوري اللبناني لك��رة القدم على 
حس��اب ضيفه التضامن صور 1 - 0 في املباراة 
التي اجريت بينهما على ملعب الصفاء امام زهاء 

200 متفرج في املرحلة السابعة.
ففي الدقيقة 21 احتس��ب احلكم باس��م عياد 
ضربة ج��زاء للتضامن صور عندما ارتدت الكرة 
من يد محمد صادق اثر عرضية من احمد سبيتي، 
فانبرى لها املخضرم فيصل عنتر واطاح بالكرة 

فوق املرمى.
وفي الش��وط الثاني وف��ي الدقيقة 59 احرز 
محم��د ح��اوي هدف املب��اراة الوحيد لش��باب 
الس��احل. الى ذلك، توقفت مب��اراة االنصار مع 
ضيفه الصفاء في الدقيقة 32 بفعل غزارة االمطار 
الت��ي هطلت عل��ى ارض ملعب بي��روت البلدي 
والنتيجة كانت التعادل السلبي، وقد حددت جلنة 
الط��وارئ في االحتاد اللبنان��ي لكرة القدم اعادة 

املباراة غدا على ملعب صيدا البلدي.

األمطار تؤجل قمة األنصار والصفاء

فئة السيدات: 
ميهري���ت بيغنا )اثيوبيا( 
2، 42، 41 )ساعتان(، جاكلني 
ناينجيري )كينيا( 2، 43، 24، 
سيساي ارس���يدي )اثيوبيا( 
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اللبنانيون:

حسني عواضة )اجليش( 
2، 33، 29 س، عمر عيس���ى 
)اجلي���ش( 2، 33، 58، عل���ي 
عواضة )اجليش( 2، 34، 17.

اللبنانيات: 
ماريا بيا نعم���ة 3، 18، 21 
)ساعات(، ألغا طراد 3، 21، 17، 

مي زيدان 3، 39، 41.
س���باق املاراثون 42، 195 
كيلومترا لفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة: 
فيكو ميركل���ني )املانيا(، 
روبيرت فيغمان )بريطانيا(، 

ادوار معلوف )لبنان(.

اخلاصة. 
وقد كانت نقطة وصول كل 
السباقات في شارع ويغان على 
مدخل مبنى جريدة »النهار«، 
في أج���واء احتفالية ضخمة 
حيث أقيمت أجنحة للجمعيات 
املشاركة وللشركات الراعية، 
الفائزين على  وجرى تتويج 
منصة أقيم���ت خصيصا الى 
جانب متثال الشهداء في ساحة 
الشهداء، وقد شهدت برامجا 
ترفيهية متنوعة من الساعة 

ال� 9 صباحا.
وهنا النتائج الفنية: 

س���باق املاراثون 42، 195 
كيلومترا:

فئة الرجال: 
حس���ني محمد )اثيوبيا( 
2، 16، 12 )ساعتان(، استون 
يغارا )كينيا( 2، 18، 26، ابراهام 

بيليت )اثيوبيا( 2، 18، 34.

عربي���ة واجنبية واالميرتان 
غيدا طالل ودينا مرعد وممثلو 
هيئات عسكرية وامنية وقوات 
اليونيفي���ل ومجالس بلدية 
وهيئات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية وجمعي���ات خيرية 
ورؤس���اء احت���ادات واندية 
وجمعيات رياضية وكشفية. 
وقد أعطى الوزير عبداهلل 
اشارة انطالق سباق املاراثون 
42، 195 كيلومترا من الطيونة 
قرب حرج بيروت، مبشاركة 
نح���و 600 عداء وعداءة وهو 
رقم قياسي بالنسبة ملاراثون 
الوزيرة  بي���روت، واعط���ت 
السابقة ليلى الصلح حمادة 
اشارة االنطالق لسباق املرح 10 
كيلومترات لذوي االحتياجات 
اخلاصة، فيم���ا اعطت هيفاء 
وهبي إشارة االنطالق لسباق 
املاراثون لفئة ذوي االحتياجات 

ليلى الصلح حمادة، ورئيس 
الش���باب والرياضة  جلن���ة 
البرملانية س���يمون ابي رميا 
وعدد من النواب، وسفراء دول 

أبرزها وزي���ر الداخلية زياد 
بارود ووزير الشباب والرياضة 
علي عب���داهلل، ووزير البيئة 
محمد رحال والوزيرة السابقة 

ألفا املس���جلني رئيس   21 ال� 
احلكومة سعد احلريري. 

كما واكب انطالق املاراثون 
شخصيات رس���مية واهلية 

وحّل حسني عواضة من اجليش 
اللبناني أول اللبنانيني وماريا 

نعمة اولى اللبنانيات.
وقد متيز سباق هذه السنة 
بحض���ور مفاج���ئ لرئيس 
اجلمهوري���ة العماد ميش���ال 
الرياضة  س���ليمان بثي���اب 
وعقيلت���ه اللبناني���ة االولى 
وفاء سليمان التي كان مقررا 
ان تعطي هي اشارة االنطالق 
لس���باق ال���� 10 كيلومترات، 
حيث أعطى رئيس اجلمهورية 
إشارة االنطالق لسباق املرح 
ال� 10 كيلومترات من ش���ارع 
وفيق سنو، حيث كانت أيضا 
نقطة انطالق سباق اخلمسة 
كيلومترات التي أعطى اشارتها 
رئيس بلدية بيروت عبد املنعم 

العريس.
وقد شارك في سباق ال� 10 
كيلومت���رات من بني العدائني 

بيروت ـ ناجي شربل
الع���داء االثيوبي  أح���رز 
حس���ني محمد لقب ماراثون 
بيروت الدولي السابع »بلوم 
بيروت ماراثون«، كما أحرزت 
مواطنته ميهريت بينغا لقب 
الذي  الس���يدات، في السباق 
عاشته أمس شوارع العاصمة 
بيروت مبشاركة 33 الف عداء 
وعداءة ميثلون 73 دولة عربية 
وأجنبي���ة وبجهد من 4 آالف 
متطوع ومتطوعة، بحس���ب 
اللجنة املنظمة. اال ان س���وء 
األحوال اجلوية واألمطار أثرا 
التي بدت  في حجم املشاركة 
أق���ل من الس���نوات املاضية، 
وخصوصا في سباق املرح. فما 
متناه البطل العاملي في سباقات 
املاراثون الكيني بول ترغات 
من هطول القليل من املطر يوم 
املاراثون لينتعش العدائون، 
استجابت له السماء بسخاء.  

 يسعى ظفار الى إحراز 
لقب���ه الثام���ن ويتطلع 
صحم الى االجناز األول 
عندما يلتقيان اليوم في 
املب���اراة النهائية لكأس 
الس���لطان قاب���وس بن 
سعيد سلطان عمان لكرة 
القدم في نسختها السابعة 
والثالثني. الفارق شاسع 
بني اجن���ازات الفريقني، 
فظف���ار متم���رس ف���ي 
البطوالت وسبق له ان 
أحرز اللقب سبع مرات، 
في حني يصل صحم إلى 
املب���اراة النهائية للمرة 
األول���ى بع���د ان ج���رد 
الس���ويق من اللقب في 

نصف النهائي.
 حقق اجلزيرة املتصدر 
فوزا تاريخيا على مضيفه 
الثام��ن عندم��ا  النص��ر 
اكتس��حه 5-1 في املرحلة 
الثامنة من الدوري اإلماراتي 

لكرة القدم.
الفيصلي   اس���تعاد 
الصدارة من شباب األردن 
ف���وزه على ضيفه  بعد 
اليرموك 2-0 على ستاد 
مدينة امللك عبداهلل الثاني 
بعمان في ختام املرحلة 
الس���ابعة م���ن الدوري 

األردني لكرة القدم.
 عمق الش��رطة جراح 
ضيفه عفرين صاحب املركز 
األخير بالفوز عليه 1-0 في 
ختام املرحلة العاشرة من 
بطولة سورية لكرة القدم.

 من جهة أخ��رى، تنطلق 
املرحلة  الي��وم مباري��ات 
التاس��عة عب��ر خم��س 

مواجهات صعبة.
يلتقي في العاصمة املجد مع 
الطليعة، وفي جبلة فريقها 
احمللي م��ع اجليش، وفي 
حمص الوثبة مع االحتاد، 
في دمش��ق الوح��دة مع 
تشرين، وفي حماة النواعير 

مع الكرامة.
 توج ستاد مالي بلقب 
بطل كأس االحتاد االفريقي 
لكرة القدم بعد فوزه في 
اياب الدور النهائي على 
وفاق سطيف اجلزائري 
ب���ركالت الترجيح 2-3 
الوقتني األصلي  النتهاء 
واإلضافي بتقدمه 0-2 
وهي نفس النتيجة التي 
انتهى عليها لقاء الذهاب 

ملصلحة الثاني.

كرويةمتفرقات

االتحاد المصري يعد ملفًا جديدًا عن أحداث السودان

دربي جدة يبتسم لالتحاد

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تنطلق اليوم منافسات االسبوع ال� 12 من الدوري 
املصري، بإقامة 7 مباريات غاية في األهمية، حيث 
يلتقي بترول اسيوط مع املقاولون العرب في الثالثة 
ظهرا )بتوقيت الكويت(، بينما تقام مباريات املنصورة 
مع بتروجيت واملصري مع االحتاد السكندري واحتاد 
الشرطة مع اجلونة وغزل احمللة مع االنتاج احلربي 
وحرس احلدود مع االس����ماعيلي في اخلامس����ة اال 
ربع مساء.. وتختتم املباريات بلقاء طالئع اجليش 
مع انبي في السابعة مساء. ومن احملتمل أن يكون 
عنصر األرض مرجحا لكفة أصحابها في لقاء الليلة 
بني حرس احلدود واالسماعيلي، ويزيد من الكفة أن 
الفريق العسكري يتمتع باجلماعية في األداء، فضال 
عن احلالة املعنوية املرتفعة بعد فوزه على الزمالك 
بالقاهرة وامام جماهيره بثنائية مقابل هدف ، وفريق 
احلرس يدخل لقاء اليوم وبحوزته 15 نقطة يحتل 

بها املركز السابع بجدول البطولة.
في املقابل جند ان االسماعيلي الذي يسعى دائما 
للف����وز بلقب بطولة الدوري، يدخ����ل مباراة اليوم 
ورصيده 22 نقطة يحتل بها املركز الثاني بالبطولة 
خلفا ملنافسه التقليدي االهلي، لذلك قرر عماد سليمان 
املدير الفني للفريق اجراء عدة تغييرات في تشكيلة 
الفريق في لقاء اليوم، خاصة بعد عودة املوقوفني 
واملصابني. وفي شأن آخر، أكد رئيس االحتاد املصري 

لكرة القدم سمير زاهر أنه مت إعداد ملف جديد عن 
املباراة الفاصلة التي جمعت مصر واجلزائر، لتقدمي 
شكوى لالحتاد الدولي لكرة القدم عن األحداث التي 
أعقبت املباراة، على أن يتم تقدمي امللف ل� »الفيفا« قبل 
10 اجلاري، وهو آخر يوم لتقدمي امللف. هذا وقررت 
جلنة االنضباط التابعة لالحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، والتي تنظر في ملف مباراتي مصر واجلزائر 
في تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، عقد 
جلسة لالستماع الى وفد اجلبالية لشرح وجهة نظر 
اجلانب املصري في القضية، اال ان موعد هذه اجللسة 
لم يتحدد حتى اآلن، واغلب الظن ان يتم انعقادها 
عقب انتهاء إجازة أعياد رأس السنة امليالدية.  على 
صعيد آخر، هدد مجلس إدارة نادي الزمالك باللجوء 
إلى »فيفا« في حالة عدم قيام مجلس إدارة االحتاد 
املصري بحل أزمة مب����اراة حرس احلدود األخيرة 
والتي كان بطلها أحمد عيد عبدامللك ملش����اركته في 
اللقاء الذي انتهى بخسارة أبناء القلعة البيضاء 2-1 
ضمن األسبوع ال� 11. وكان عبد امللك قد تعرض للطرد 
بعد نهاية مباراة احلدود واملقاولون العرب بسبب 
خروجه عن الروح الرياضية مما يستوجب إيقافه 
مبارات����ني وفقا للوائح املتع����ارف عليها، وقد تقدم 
الزمالك باحتجاج الحتاد الكرة املصري وينتظر الرد 
قبل لقاء األهلي القادم وإال س����يلجأ لالحتاد الدولي 

حلفظ حقوق النادي.

حسم االحتاد دربي مدينة جدة بفوزه على غرميه 
االهل���ي 2-1، في حني انتهى دربي املنطقة الش���رقية 
بني القادسية واالتفاق 1-1 في ختام املرحلة العاشرة 
من الدوري الس���عودي لكرة الق���دم. بّكر االحتاد في 
التسجيل حني مرر مناف ابو شقير كرة الى التونسي 
امني الشرميطي فسددها من داخل املنطقة على يسار 
احلارس ياسر املسيليم )12(. واكمل االحتاد املباراة ب� 
10 العبني بعد طرد الشرميطي في الدقيقة 60 اثر نطحه 

محمد مسعد. وفي خضم محاوالت االهلي إلدراك التعادل، 
جنح األخير في تعزيز النتيجة حني انطلق مناف ابو 
ش���قير بالكرة ومررها متقنة الى علي الزبيدي الذي 
سددها بيسراه ببراعة )85(. وقلص األهلي الفارق في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر االرجنتيني 
تولي���دو. وبات رصيد االحتاد 18 نقطة من 8 مباريات 
في املركز الثالث، وبقي رصيد االهلي عند 11 نقطة في 

املركز اخلامس من 9 مباريات.

اإلسماعيلي يسعى لتخطي حرس الحدود في الدوري

الحضري مهدد 
باإليقاف

 يشعر اجلهاز الفني للمنتخب 
الشديد خشية  املصري باخلوف 
إيقاف احلارس عصام احلضري 
وحرمانه من االنضمام الى الفريق 
ف����ي كأس أمم أفريقيا في انغوال 

الشهر املقبل.
ويترقب الشارع الرياضي املصري 
قرار احملكم���ة الرياضية في قضية 
هروب احلضري من صفوف األهلي 
الى سيون السويسري منذ عامني، 

الذي سيصدر في 10 اجلاري.

اإلمارات تدعو مصر والجزائر للعب وديًا
وّج����ه رئيس االحتاد االماراتي لكرة الق����دم محمد الرميثي دعوة 
ال����ى منتخبي مصر واجلزائ����ر خلوض مباراة عل����ى ارض االمارات 
بهدف إعادة األمور الى نصابها بني البلدين عقب األحداث التي رافقت 
املباراتني األخيرتني بينهما في التصفيات املؤهلة الى مونديال 2010 

في جنوب افريقيا.
جاءت دعوة الرميثي في تصريح الى صحيفة »االحتاد« االماراتية 
التي اعدت ملفا ش����امال من 4 صفحات امس عن الظروف التي رافقت 
املباراتني،  وارفقتها بشهادات ملسؤولني رسميني ورياضيني فضال عن 
اعالميني. وقال الرميثي »اوجه دعوة مفتوحة ملنتخبي مصر واجلزائر 
ورموز اجلماهير في البلدين للقاء على ارض االمارات«، مش����يرا الى 
انه »وان بدا الوقت غير مالئم حاليا في ظل األجواء املشحونة، اال ان 
ذلك ممكن في املستقبل القريب، وان دعوة احتاد الكرة قائمة لتلبيتها 

في اي وقت«، معربا »عن تفاؤله بإنهاء األزمة قريبا«.

العربي يواصل تدريباته في المنامة

كما تعادل البسيتني واملالكية 
بهدف لكل منهما ليرفع البسيتني 
رصيده ال����ى 6 نقاط واملالكية 5 
في ذيل الترتيب سجل للبسيتني 
البوركين����ي داه 58  احملت����رف 
وللمالكية حسني حسن في الدقيقة 
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وضمن مباريات دوري السلة 
جتاوز االهلي حامل اللقب مرحلة 
انعدام الوزن وعاد الى االنتصارات 
في كرة الس����لة اث����ر تغلبه على 
املنامة في دربي كرة السلة ضمن 
مس����ابقة الدوري وفاز عليه 81-
67 ليس����تعيد االهلي اتزانه بعد 

خسارتني متتاليتني.

بداعي التس����لل، واستبعاد مدير 
الفريق الرفاعي خميس عيد وطرد 
العبه داود س����عد حلصوله على 
البطاقة الصف����راء الثانية وغاب 
هداف الفريق اسماعيل عبداللطيف 
لالصاب����ة وبفوزه رف����ع االهلي 
رصيده ال����ى 14 نقطة فيما بقي 

رصيد الرفاع 18 نقطة.
وقد اختتم����ت اجلولة بفوز 
النجم����ة عل����ى الش����باب بهدف 
مقابل ال شيء احرزه علي سعيد 
بالدقيقة 32 م����ن املباراة ليتقدم 
النجمة للمركز الرابع برصيد 10 
نقاط متقدما بفارق االهداف عن 

الشباب.

باقامة املباراة وان هذا املوقف ليس 
بغريب عليهم النهم دائما يدعمون 

ابناءهم الرياضيني.
من جه����ة اخرى أحلق االهلي 
بالرفاع املتصدر اول خسارة هذا 
املوسم وذلك في اجلولة السابعة 
من دوري الدرج����ة األولى لكرة 
القدم بعد ان فاز عليه بهدف يتيم 
احرزه جمال راش����د في الدقيقة 
28 ليستعيد االهالوية عافيتهم 
ويخرج مدربهم الصربي ميالدين 
من حسابات االقالة املبكرة التي 
كان مهددا بها، وش����هدت املباراة 
التي ادارها احلكم الش����اب سيد 
عدن����ان محمد الغاء هدف للرفاع 

المنامة ـ ناصر محمد
أدى العربي يوم امس تدريبه 
على ملعب البسيتني فيما يتدرب 
في السادسة من مساء اليوم بستاد 
الش����يخ علي بن محمد آل خليفة 
الذي س����يحتضن املب����اراة وهو 
باملناس����بة ال يبعد سوى خمس 

دقائق عن مقر اقامة الفريق.
وكان احمل����رق قد اس����تأنف 
تدريباته خالل اليومني املاضيني 
بقيادة مدربه البحريني س����لمان 
ش����ريدة حيث من املنتظر غياب 
ثالثة العبني دوليني عن التشكيلية 
ابراهيم املشخص  لالصابة وهم 
وحسني علي »بيليه«  ومحمود 

جالل.
ومن املؤمل ان يزج ش����ريدة 
ببعض الوجوه الشابة، واكد املدرب 
انه يحترم فريق العربي كونه من 
الفرق العريقة واملعروفة اضافة ملا 
يضمه من العبني مميزين محليني 
ومحترفني وتوقع ان تشهد املباراة 
مستوى جيدا في ظل عدم القبول 
بالقسمة على اثنني حيث ان العربي 
في صاحله الفوز او التعادل ويدير 
املباراة طاق����م حتكيم مكون من 
عبداهلل البلوشي وموالي حسني 
من قطر وعيس����ى غلوم وصالح 

املرزوق من االمارات.

ماجد يعتزل أمام الكويت

الى ذل����ك وافقت ادارة النادي 
العربي على طلب الالعب حمود 
ماجد اقامة مب����اراة اعتزاله امام 
الكويت 9 يناير املقبل ضمن بطولة 
الدوري املمتاز، وشكر ماجد ادارة 
العربي على موافقتهم والسماح له 

سحب قرعة األبطال وكأس االتحاد اآلسيوي اليوم
تسحب اليوم في مقر االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم بالعاصمة املاليزية كواالملبور قرعة الدور 

االول من مسابقة دوري ابطال.
ويشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 32 
فريقا سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم 
كل واحدة منها أربعة فرق يتأهل االول والثاني 
منها الى الدور الثاني، الذي تقام مبارياته من 
جول����ة واحدة على أرض الفريق الذي تصدر 

مجموعته في الدور األول.
وكان بوهانغ س����تيلرز الكوري اجلنوبي 
توج بطال للنسخة املاضية في 7 الشهر املاضي 
بفوزه على االحتاد السعودي 2-1 في املباراة 

النهائية في طوكي����و. من جهة اخرى، اعتمد 
االحتاد اآلس����يوي تعديل نظام سحب قرعة 
الدور ربع النهائي في دوري االبطال بحيث يتم 
جتنب مواجهة فريقني من الدولة ذاتها. وأكد 
االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم أن تطبيق هذه 
القاعدة سيكون لدى تأهل فريقني فقط من دولة 
واحدة، أما في حال تأهل ثالثة فرق أو أكثر فإن 

القرعة ستكون مفتوحة بشكل كامل.
واالندية املشاركة عن منطقة غرب آسيا، 
هي االحت����اد، والش����باب واله����الل واألهلي 
)الس����عودية(، واالس����تقالل، وزوباه����ان، 
وميس، اصفهان )اي����ران(، واألهلي والعني، 

واجلزيرة )االمارات(، والغرافة والسد )قطر(، 
و بونيودك����ور وباختاكور )اوزبكس����تان(. 
باالضافة الى املتأهل من التصفيات: يش����ارك 
في التصفيات الكرامة السوري وصيف بطل 
كأس االحتاد اآلسيوي والوحدة اإلماراتي رابع 
الدوري احمللي، وتشرشل بروذرز بطل الدوري 
الهندي. وسيضطر االحتاد اآلسيوي الى إقامة 
قرعة خاصة لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
بانتظار حسم موضوع مشاركة الفرق العراقية 

في البطولة.
هذا وتشارك 3 اندية كويتية في البطولة 

هي القادسية والكويت وكاظمة.

المشخص وبيليه وجالل يغيبون عن المحرق
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